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Syftet med studien var att undersöka hur innehållet i den politiska tv-reklamen ser ut i Sverige ef-

tersom politikerna själva då har kontroll över hur de vill framställas i mediet. Utgångspunkterna 

var den svenska politikens medialisering och teorin om priming. Forskningsintresset låg i att tv-

reklam var en ny arena för politisk kommunikation inför riksdagsvalet 2010 och inga studier hade 

gjorts på innehållet i de politiska reklamfilmerna. 

En kvalitativ textanalys gjordes genom att systematisera innehållet i reklamfilmerna utifrån AIDA-

modellen och en retorisk analys. Resultatet jämfördes sedan med respektive partiprogram och tol-

kades utifrån teorin om priming samt teorin om medialisering. 

Resultatet visade att de politiska reklamfilmerna har anpassat sitt budskap för att väcka intresse 

och för att hålla kvar tittaren. I filmerna används retoriska medel för att skapa igenkänning och 

väcka sympati för partierna. Reklamfilmerna är uppbyggda på liknande sätt oavsett vilket parti som 

är avsändaren. Samtliga partier väljer att lyfta fram samtida problem men som ändå grundar sig på 

ett eller annat sätt i partiernas ideologier. 
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The purpose of this study was to investigate what the content of political TV ads look like in Sweden when 

the politicians themselves have control over how they want to be portrayed in the medium. The point of 

origin for this study was the policy of Swedish mediatization and the theory of priming. The research value 

was that TV advertising was a new arena for political communication for the parliamentary elections in 

2010, and no studies had been done on the content of political TV-commercials. 

A qualitative analysis was done by examining the content of the commercials from the AIDA model and 

with a rhetorical analysis. The results were then compared to the respective party programs and deduced by 

the theory of priming and the theory of mediatization. 

The results showed that the political commercials have adapted their message to awaken interest and to re-

tain the viewer. The films used rhetorical means to create recognition and arouse sympathy for the parties. 

Commercials are structured in a similar way regardless of which party is the sender. All parties choose to 

highlight contemporary issues but they were still based one way or another on the parties' ideologies. 
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1 Inledning  

Ända sedan demokratins intåg i världen har makthavande varit beroende av att övertyga folket 

om vem som ska få rätten att bestämma. Genom åren har de retoriska verktygen förändrats, i 

samband med den tekniska utvecklingen har det framkommit nya arenor som tidningar, radio, tv 

och internet. För Sveriges del är politisk reklam i tv ett av de nyare tillvägagångssätten för att nå 

ut till sina väljare. Eftersom det är en relativt ny reklamform i Sverige finns det inte mycket tidi-

gare forskning inom ämnet. 

Den forskning som trots allt finns behandlar först och främst effekter hos publiken och ingenting 

har gjorts kring innehållet i reklamen. Därför är det rimligt att anse att det finns luckor i den ak-

tuella forskningen som behöver fyllas ut.  Studien kommer att undersöka hur innehållet i de olika 

partiernas reklamfilmer såg ut under valet 2010. Det finns ett intresse i att studera innehållet ef-

tersom detta inte har forskats på i skrivande stund. 

1.1 Disposition 

I inledningen redovisas ämnet som undersöks. I nästkommande kapitel ges en bakgrund till det 

valda forskningsämnet följt av en presentation av den forskning som hittills har gjorts på politisk 

tv-reklam i Sverige. Därpå följer undersökningens syfte samt frågeställningar. Vidare redovisas 

metod och material samt urval och avgränsningar följt av resultat. Därefter härleds en analys av 

resultatet följt av en slutdiskussion med tillhörande slutsats och förslag till vidare forskning. Slut-

ligen medföljer referenslista samt bilagor.  
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2 Bakgrund 

I bakgrundskapitlet skildras först motståndet mot reklam i svensk tv samt processen som ledde 

till införandet av tv-reklam i Sverige. Därefter beskrivs introduktionen av politiska reklamfilmer i 

tv. Slutligen ges en redogörelse för hur det politiska klimatet såg ut under riksdagsvalet 2010 och 

dess valresultat. 

2.1 Införandet av reklam i svensk television 

De allra första tv-sändningarna i Sverige testades under början av 1950-talet från Tekniska högs-

kolan (Hadenius, Weibull & Wadbring, 2008). Men det dröjde fram till 1956 innan riksdagen be-

slutade om utbyggnad av televisionen. I samband med beslutet bytte Radiotjänst namn till Sveri-

ges Radio och det var SR som drev de första reguljära tv-sändningarna (Engblom, 2013). Det 

dröjde dock fram till 1979 innan SVT bildades och tog över sändningarna1. Innehållet på den 

enda kanalen, TV1, var icke kommersiellt och finansierades av licens. 1969 utökades televisionen 

med ytterligare en public service-kanal: TV2. Under tv:ns första decennier motsattes tanken på 

tv-reklam från Socialdemokraterna som var kritiska mot ett införande av den formen av mark-

nadsföring (Grusell & Nord, 2010). Motståndarna, bland annat Moderaterna och Folkpartiet, ville 

istället att det skulle finnas ett kommersiellt alternativ för att utmana Sveriges Television. 1986 

påbörjades en utredning av utbildningsdepartementet som utgick från argumentet att reklamen 

inte längre var möjlig att förhindra (Grusell & Nord, 2010). Eftersom de ökade tekniska möjlig-

heterna gjorde plats för ytterligare en kanal i marknätet var tanken att låta en privat, reklamfinan-

sierad kanal få det utrymmet (Furhammar, 2006). Den kanalplatsen tilldelades senare TV4. Mo-

nopolet av public service-tv höll sig intakt fram till 1987 då första steget mot kommersiell tv togs 

i samband med att TV3 startade sina sändningar från London via satellit. Men det var först i feb-

ruari 1992 som kommersiell tv sändes från svenskt marknät via kanalen TV4. 1991 kom en 

lagändring som tillät reklam i tv. Bakgrunden var en överenskommelse mellan vänster- och hö-

gerpolitikerna som innebar att en del reklamintäkter skulle finansiera public service, att SVT 

skulle förbli reklamfri och att låta en tredje kanal få reklammonopol, vilket då blev TV4. I den 

nya lagen bestämdes också vilken typ av reklam som skulle tillåtas. Alkoholreklam och reklam 

riktad till barn förbjöds och politisk reklam var inte heller tillåten. 

2.1.1 Den politiska Tv-reklamen 

Det dröjde ända fram till 2009 innan politisk reklam tilläts. Detta skedde i samband med digitali-

sering av tv-nätet. Till en början avstod alla partier från politisk reklam men kort därpå ändrade 

                                                      

1 SVT, (2013) 
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de borgerliga partierna2 sig och köpte reklamplats. Från de dåvarande oppositionspartiernas3 sida 

kvarstod den kritiska hållningen och ingen reklamplats köptes. Senare ändrade dock även dessa 

partier sina åsikter och köpte reklamplats. Första gången politisk reklam användes i svensk tv var 

i samband med valet till Europaparlamentet 2009. Förutom riksdagspartierna ansökte Junilistan 

och Sverigedemokraterna om reklamplats men de senare nekades plats, de fick istället tillstånd för 

riksdagsvalet 2010. Första gången politisk reklam användes i tv för riksdagsval var 2010 och 

samtliga tidigare riksdagspartier4 mellan 2006 och 2010 samt Sverigedemokraterna hade då köpt 

reklamplats. 

2.2 Blockbildning och valresultat i riksdagsvalet 2010 

De sittande regeringspartierna5 marknadsförde sig under valkampanjen under namnet Alliansen, 

ett namn som även använts under valet 2006. 2010 var dock första gången som de vänsterideolo-

giska partierna6 gemensamt marknadsförde sig under namnet De rödgröna. Sverigedemokraterna 

stod utanför blockbildningen. Valet vanns utav Alliansen som fick 49,28% av rösterna och såle-

des bildade de en minoritetsregering7. De rödgröna fick 43,6% av rösterna och Sverigedemokra-

terna röstades för första gången in i riksdagen som sjätte största parti med 5,7 % av rösterna. 

 

 

  

                                                      

2 Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna  
3 Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet   
4 Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet 
5 Centerpartiet, Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna 
6 Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet   
7 Valmyndigheten (2012) 
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3 Tidigare forskning 

I kapitlet om tidigare forskning presenteras ett antal vetenskapliga texter och publikationer som 

ligger till grund för den undersökning som genomförs. Först presenteras var och en av de sju tex-

terna enskilt tillsammans med beskrivning av innehåll och slutsatser från forskningen. Därefter 

följer en sammanfattning av texterna där de viktigaste dragen från tidigare forskning samman-

ställts och konkretiserats. Där hänvisas också till varför forskningen är relevant för undersök-

ningen. 

3.1 Vår hatkärlek till Tv-reklam 

Grusell & Nord (2010) skriver om historien bakom tv-reklam i Sverige och hur åsikter från 

makthavare gjort att reklam i tv länge hölls tillbaka. Dåvarande statsminister Olof Palme sågs som 

en stor motståndare, men efter hans död tog debatten om reklam fart och när TV4 och TV3 star-

tade sina verksamheter gjorde reklamen sitt intåg i Sverige. 2009 kom den första politiska rekla-

men i svenskarnas tv-rutor. Det var i samband med EU-parlamentsvalet och främst de borgerliga 

partierna var positiva till den nya arenan. Men lagom till riksdagsvalet 2010 hade alla större partier 

köpt plats för reklam. Sverigedemokraterna nekades först plats men fick senare ett tillstånd. En 

undersökning visade att 66 % av tv-tittarna hade uppmärksammat politisk tv-reklam. När partier-

na i efterhand gjorde en enkät visade det att tv-reklamen sågs som den viktigaste kanalen för att 

få ut sitt budskap redan efter en enda valrörelse. Grusell & Nord drar slutsatsen att politisk re-

klam har kommit för att stanna, men därmed inte sagt att det kommer bli en revolutionerande 

marknad. Reklam har alltid varit en marginell del i hur vi skapar åsikter om något. Dessutom 

sprids reklamfilmer även via sociala medier i ett medielandskap som idag har ett gränslöst utbud. 

 

3.2 Reklam – en fråga om liv och död 

Före reklamens intåg fanns givetvis många företag som skapade starka varumärken utan tillgång 

till en plats i televisionen skriver Rankka (2010). Men sedan starten av kommersiell tv har en 

mängd företag använt och utnyttjat de fördelar som tv-reklamen ger. Dressman, OBH Nordica 

och Rusta är några av de företag som nått goda resultat efter att ha marknadsfört sig via tv. För 

Rusta gick det så bra att de tog bort sin reklam då alla varor sålde slut. Ett annat exempel är 

SAAB som köpte all reklamtid i TV4 en fredagskväll 1993 mellan 17.30 och 22.30 vilket gjorde 

att över 140 artiklar om företaget publicerades i svensk dagspress de följande två dygnen. Möjlig-

heterna för företag är enorm och särskilt för företagskedjor som har många butiker. På senare år 

har även detaljhandel sett sina möjligheter med tv-reklam. Det blir därför allt fler som konkurre-

rar om platserna i rutan vilket gör att den som kan betala mest vinner. Det gör i sin tur att de 
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starka företagen får mer plats och de ekonomiskt svagare får mindre plats. Ett företag som ham-

nat i Guinness rekordbok är ICA som med sina reklamfilmer om ICA-Stig har rekordet för värl-

dens längsta reklamsåpa. Motivet till den reklamen är inte att skapa varumärkeskännedom utan 

snarare att ge en viss bild av hur företaget är. Rankka skriver även att många spått slutet för tv-

reklamen i och med ny teknik, men trots det omsätter den mer pengar än någonsin. 

3.3 Svenskarnas inställning till reklam 

Elfving (2005) beskriver reklamlandskapet som finns idag. Hon anser att oavsett om viljan finns 

eller inte så finns reklam i vardagen på ett antingen medvetet eller omedvetet sätt. Varje dag ägnas 

nästan 5 timmar och 51 minuter åt olika typer av medieanvändning. Tv, radio, direktreklam, an-

nonser i tidningar och internet för att nämna några som Elfving tar upp. En undersökning i Me-

diebarometern 2003 visade att nästan varannan svensk (45 %) tog del av tv-reklam varje dag. Det 

var den form av reklam som allra flest tog del av. Däremot är tv-reklamen den form av mark-

nadsföring inom medier som svenskarna är mest negativ till. Hela 61 % är ganska eller mycket 

negativa till reklamen och bara 11 % är positiva. Ingen annan medietyp har sämre resultat. 

Elfving beskriver en trend som visar att den yngre publiken är mer positiv till reklam i tv och ra-

dio medan den äldre publiken och särskilt pensionärer är mycket negativa till den marknadsfö-

ringsformen. 

 

Även vilken partipolitisk åsikt påverkar inställning till reklam i tv. Även om alla grupper är i majo-

ritet negativa så är betydligt fler personer med vänsterideologiskt tänkande negativa än de som 

sympatiserar med en högerideologisk politik. Elfvings forskning visar att den publik som har för 

vana att titta mer på kommersiell tv är mer positiv än den tv-publik som i större utsträckning väl-

jer public service-utbudet. 

 

3.4 Ja till reklam – men bara när jag själv får välja 

Grusell (2006) berättar att vi varje dag möts av 3000 reklambudskap, det är nästan 200 reklam-

budskap varje timme. Senaste decenniet har reklamutbudet mer än fördubblats och känslan av att 

aldrig komma ifrån reklamen är inte helt obefogad. Reklam är ständigt aktuellt och skapar debat-

ter och lockar till åsikter. Åsikterna kring olika reklamformer varierar kraftigt. Av samtliga under-

sökta reklamformer är det bara sms- och mailreklam som svenskar är mer negativa till i jämfö-

relse med tv-reklam (radioreklam är lika populärt/impopulärt). Grusell drar slutsatsen att det 

finns en stor polarisering inom reklamvärlden då den associeras negativt. En möjlig förklaring är 

att reklam ses som medveten påverkan av publiken. Det kan finnas en motvilja till att tycka om 
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reklam och att det anses som fult. För just tv, radio och internetreklam, som har större negativ 

publik än exempelvis dagspress, kan en av förklaringarna vara det avbrott i medieanvändningen 

som inte självmant kan väljas. I en tidning går det att göra ett aktivt val att läsa annonser eller inte. Tv-

reklamen skiljer sig från exempelvis morgonpressens reklam genom att ha mer livsstils- och va-

rumärkesstärkande reklam gentemot produktreklam som finns i tidningarna.  

Människors inställning till reklam grundas på främst tre saker: samhället, reklamens innehåll och 

form samt egenskaper hos individer. Allmänhetens åsikter är således ett samspel mellan reklam-

former och reklambärare. Sociala, intressebaserade och ideologiska grunder är också viktiga delar 

för hur vi uppfattar reklam. Det finns få skillnader mellan män och kvinnor för hur de uppfattar 

reklam. Men trots att många är negativa till reklam är det relativt få som gör något åt det. Endast 

omkring 16 % av befolkningen ”agerar aktivt” genom att sätta upp skyltar på brevlådor eller an-

mäler sig till så kallad NIX-telefon. Grusell noterar att invånare i någon av Sveriges tre största 

städer, Stockholm, Göteborg och Malmö är de som mest aktivt försöker undvika reklam medan 

trenden visar att i ju mindre ort man bor i, desto mindre aktivt motsätter  man sig reklamen. 

3.5 Medborgarna och den medialiserade politiken 

I en allt mer informationsrik värld har medborgare i högre grad blivit tvungna att anpassa sig till 

medier skriver Johansson (2002). Även för politiker har medierna blivit en allt viktigare faktor. 

Massmedier är i princip den enda arena där både medborgare och politiker möts. Trots det är det 

inte självklart att medierna påverkar vår uppfattning om politik. Tre av fyra svenskar tycker det är 

viktigt att deras egna erfarenheter ligger till grund för deras politiska uppfattning. Men hur viktigt 

är politikers medverkan då i medier? 60 % säger att det är viktigt för deras uppfattning med den 

bild de får av politiker i debatter i tv. Samtidigt säger 90 % att bilden av politiker och politik i re-

klam är oviktig. Johansson hävdar att massmedier ses först och främst som en kunskapskälla och 

inte som en influens. 

När det gäller utbildningsgrad kan ett mönster urskiljas. Ju högre utbildning en person har, i desto 

större utsträckning anses olika typer av både egna erfarenheter och medier viktigt. Men det finns 

ett fall där det istället är omvänt. I fallet för politisk reklam är det färre högutbildade personer 

som tycker det är viktigt med den typen av politisk information än vad personer med annan typ 

av utbildning anser. Samma princip gäller i jämförelsepunkten arbetare gentemot tjänste-

män/akademiker. 
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En annan teori som diskuteras är tredjepersonseffekter. Det vill säga att en person tror att medier 

påverkar andra människor i större utsträckning än de påverkar dem själva. Johanssons forskning 

visar att nästan varannan svensk tror att politisk reklam påverkar andra mer än sig själv. Männi-

skor tror alltså att medier spelar en avgörande roll för den egna uppfattningen av politik och 

framför allt gällande andra människor. Massmedier har en väldigt låg påverkan på publiken men 

ändå räknas tv som centralt för opinionsbildning. 

3.6 Skilda tv-världar 

Nilsson (2008) skriver att i en värld där allt fler tv-kanaler tillkommer får public service allt svå-

rare att behålla publiken. Fler kanaler med samma antal tittare ger mindre tid per kanal. För även 

om SVT idag fortfarande har flest tittare sjunker deras tittarsiffror. Mellan 1992 och 2007 sjönk 

public service-kanalernas tittarsiffror mellan 10 och 15 procent. Samtidigt ökade kommersiella 

kanaler som TV3 och Kanal 5 och hade under 2007 nästan hälften så många tittare som SVT och 

TV4. En annan trend som kunnat uttydas är att de största kanalernas regelbundna tittare har en 

stadigt ökad medelålder. Motsvarande för TV3 och Kanal 5 är motsatt. För samma tidsram sjun-

ker medelåldern för de regelbundna tittarna. Nilsson menar att TV4-tittarnas ökade medelålder 

till skillnad från andra reklamkanaler är anmärkningsvärd. 

En tydlig skillnad mellan public service och reklamkanalerna är att politiskt intresserade i större 

utsträckning väljer public service oavsett ålder. I åldern 15-39 är det ungefär likvärdigt med någon 

enstaka procentenhets övertag för public service. I åldern 40-85 är skillnaden istället milsvidd. 

Politiskt intresserade tittare är nästan 70 procent fler hos public service än kommersiell tv. 

Nilsson skriver att framtiden med all sannolikhet kommer att se väldigt annorlunda ut jämfört 

med idag. Tv-aktörers utnyttjande av internet-tjänster och mobiltelefoner har bara börjat och 

kommer fortsätta en ständigt föränderlig utveckling. 

3.7 Ljusning för den individuella Tv-tittaren 

Tv:n påstods stå inför sin död redan under mitten av 90-talet skriver Bjur (2010). Med ny tek-

nologi har valmöjligheterna för streaming av television via olika plattformar nått nya höjder. Da-

gens forskning utgår i de flesta fall från hur mycket och hur ofta vi tittar på tv. Men det finns inte 

lika mycket forskning kring hur vi tittar på tv. En SOM-undersökning från 2009 visade att tv-

tittandet är en social aktivitet där mellan 60 och 70 procent av regelbundet tv-tittande sker på en 

vanlig tv-apparat och det görs tillsammans med familjen i ett flerpersonshushåll. Tittande med 

vänner är däremot betydligt ovanligare. Bjur anser att det därför inte är förvånande att tv-tittandet 
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utgår från hemmet. Socialt kontinuerligt tv-tittande är marginellt vanligare bland kvinnor, lågut-

bildade och stegvis ökande ju högre ålder tittarna har. Bjur skriver också att när tv-tittandet över-

går till webben eller mobiltelefoner blir tittandet allt mer individualiserat. Tv:n följer med varje 

individ på bussen eller jobbet och finns hela tiden tillgänglig. Det är osäkert om den sociala delen 

av tv-tittandet i framtiden kommer att förminskas på grund av individualiseringen. 

 

3.8 Sammanfattning 

Den forskning som ovan presenterats har i stora drag behandlat publikens vanor och åsikter. Vil-

ket är viktigt för att få den helhetssyn som behövs för att förstå och se mönster hos den politiska 

reklamen. Genom att analysera effekter hos tittare kan slutsatser dras om hur väl budskap eller 

reklam nått fram samt om det fått bra eller dåligt utslag.  

Stort fokus i forskningen ligger på medie-användning och vem publiken är. Generellt sett kan 

man säga att tittaren är en man/kvinna över 40 år som har negativ inställning till reklam i tv. Tit-

taren försöker inte aktivt undvika reklam och vänster-sympatisörer är mer negativt inställda till 

reklam. Vanligast är public service-utbud och att tittaren inte påverkas av politiken som visas på 

tv. Tittaren föredrar program med politiker framför politisk reklam. De tydligaste dragen är stor 

negativitet gentemot politik i särskilt tv. Andra medier, och då särskilt dagspressen, har istället en 

näst intill positiv läsarkrets. Därför är det viktigt för politiska partier att förstå sin målgrupp ef-

tersom de genom att övertyga, överraska och påverka måste locka fram de positiva känslor hos 

tittare som normalt inte finns där. 

Reklam är ett maktspel som på rätt sätt kan användas till stor fördel för vinnaren. Även om det 

påverkar ett val marginellt i slutändan så räknar ändå de politiska partierna tv-reklamen som det 

viktigaste mediet att synas i eftersom tv är arenan där politiker och deras väljare kan mötas direkt. 

3.8.1 Brister i forskningen 

Den tidigare forskning som studien bottnar i är främst den undersökningen som beskrivs i kapitel 

3.1. Men det är inte hela perspektivet av politisk reklam i tv gällande innehållet. Ställningstagande 

av politiker kring reklam och uppmärksammandet av publiken finns men inget kring innehållet. 

Det är en av de stora delarna som ska undersökas och svaras på. Eftersom politisk reklam och 

innehållet i den politiska tv-reklamen är ett förhållandevis outforskat område så behövs detta un-

dersökas. 
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4 Teoretiska utgångspunkter 

I undersökningen kommer teorin om medialisering och teorin om priming användas för att 

besvara frågeställningarna som framställs i kapitel fem. AIDA och retorik-modellen kommer 

vara utgångspunkterna för att systematisera innehållet i analysenheterna. Nedan görs en be-

skrivning av teorierna och i kapitel sex beskrivs hur de används i undersökningen. 

4.1 Teorin om politikens medialisering 

Mazzoleni och Schulz (1999) skriver att medialisering är ett fenomen som är gemensamt för de 

politiska systemen i nästan alla demokratiska länder. Vidare skriver Mazzoleni och Schulz att 

massmedia inte bara är passiva kanaler för politiska kommunikatörer och politiskt innehåll. Sna-

rare är medierna organisationer med sina egna mål och regler som inte nödvändigtvis samman-

faller med målen som de politiska aktörerna har. På grund av medias makt tvingas politiska 

kommunikatörer följa mediernas regler, logik och begränsningar. En av de viktigaste konsekven-

serna är att politiker som vill nå ut till allmänheten genom massmedier måste anpassa sig till me-

dierna kring timing, format, språk och till viss del även innehåll. Medialiserad politik är politik 

som har förlorat sin självständighet, har blivit beroende i dess centrala funktioner av massmedia 

och kontinuerligt formas av interaktioner med massmedia. 

Strömbäck skriver att ”Medialisering är en dynamisk process där medierna och deras format, krav 

och innehåll påverkar andra sfärer i samhället” (Strömbäck, 2009, s.239). Vidare beskriver Ström-

bäck medialiseringen av politiken som ett begrepp vilket består av fyra dimensioner.  

 I vilken utsträckning som medierna utgör den viktigaste källan till information om politik 

och samhälle. 

 I vilken utsträckning som medierna är självständiga i förhållande till politiska institutioner 

och aktörer. 

 I vilken utsträckning som mediernas innehåll är styrt av medielogiken eller den politiska 

logiken. 

 I vilken utsträckning politiska aktörer och deras handlingar är styrda av medielogiken eller 

den politiska logiken. 

4.1.1 Medielogik och politisk logik 

Strömbäck skriver följande om medielogiken: ”Enligt medielogiken beror ett mediums innehåll 

ytterst på vilket medieinnehåll som passar mediets format, organisation, interna arbetsvillkor, 

normer och behov av uppmärksamhet (Strömbäck, 2009, s.240).” Medierna själva och deras be-
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hov styr vad de rapporterar om och hur de formar rapporteringen. Mediernas behov står i cent-

rum enligt medielogiken, när det gäller att forma de sätt som politiska aktörer kommunicerar och 

agerar. 

Den politiska logiken formas av fem olika dimensioner (Strömbäck, 2009, s.241): 

 Maktfördelningsdimensionen 

 Den sakpolitiska dimensionen 

 Förhandlingsdimensionen  

 Implementeringsdimensionen 

 Ansvarsdimensionen 

Det politiska systemets behov står i centrum när den politiska logiken styr vad som formar de sätt 

som politiska aktörer kommunicerar och agerar.  

4.1.2 Den svenska politikens medialisering 

En tydlig indikation på att den svenska politiken är kraftigt medialiserad är att både riksdagsleda-

möter och politiska nyhetsjournalister anser att medierna har stort inflytande över politiken 

(Strömbäck, 2008). Detta understryks av forskning som visar att Riksdagsledamöter och politiska 

nyhetsjournalister anser att medierna har stor makt över den politiska dagordningen. Båda grup-

perna anser dessutom att medierna har ett stort inflytande över allmänheten. 

”Den indirekta effekten av att politiska aktörer anser att medierna har makt över allmänheten är 

att det skapar ett ökat tryck på dem att anpassa sig till medierna.” (Strömbäck, 2009, s.245). De 

politiska aktörernas ansats att professionalisera den strategiska kommunikationen och valkam-

panjerna kan ses som en reaktion på både den ökande väljarrörligheten och mediernas ökade 

självständighet och inflytande. Detta kan vara en förklaring till varför det har det blivit accepta-

belt med politisk reklam i tv. De politiska aktörerna uppger också att mediernas betydelse har 

ökat och att anpassning till dem är en viktig strategi (Strömbäck, 2008).  

Att medierna fått stor makt över den politiska dagordningen kan vara en anledning till att partier-

na vill anpassa sig till medierna och själva styra över det politiska innehållet. Därför är det intres-

sant att undersöka hur partierna själva utformar medieinnehållet för att nå ut med sitt budskap. 

Särskilt intressant är det att undersöka innehållet i politisk Tv-reklam i Sverige eftersom det i ski-

vande stund är ett medium som politikerna använt inför endast ett riksdagsval. 
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4.2 Priming 

Varför människor associerar vissa saker till varandra men inte till andra är en viktig sida av pri-

ming. Ofta och nyligen aktiverade idéer har lättare att dyka upp än idéer som inte har blivit akti-

verade (Fiske & Taylor, 1991). Sociala intryck är starkt styrda av hur tillgängliga olika kategorier är 

d.v.s., kategorier som är lätta att aktivera utifrån en persons nuvarande behov och mål. Fiske och 

Taylor (1991) skriver att effekterna av priming är starkast när relevanta betydelser i samband med 

positiva eller negativa anknytningar är primade. Till exempel så verkar tvetydigt beteende mer 

hänsynslöst när negativa begrepp har blivit primade, i jämförelse med mer irrelevanta begrepp.  

Medier kan med hjälp av priming påverka hur människor tänker kring olika objekt, exempelvis 

politiker, politiska partier och politiska frågor (Strömbäck, 2009). Medierna aktiverar de länkar 

som binder samman objekt och attribut i människors tänkande genom att uppmärksamma och 

länka samman vissa objekt och attribut men inte andra. Sannolikheten att en person kommer att 

tänka på ett visst objekt och ett visst attribut är större ju oftare vissa objekt eller attribut lyfts 

fram av medierna. Detta beror på att objekten eller attributen oftare aktiveras i personens minne. 

(Strömbäck, 2009). När människor bedömer politiska aktörer använder de mediernas dagordning 

som bedömningsgrund, därför är det viktigt för de politiska aktörerna att medierna uppmärk-

sammar de frågor de själva anser viktiga. 

I de politiska reklamfilmer undersökningen grundas på bestämmer partierna själva för första 

gången innehållet som visas i svensk kommersiell tv inför ett riksdagsval. De kan då själva kon-

trollera vilket eller vilka budskap de vill lyfta fram, vilket är ovanligt eftersom det oftast är medi-

erna som styr över priming-processen. Det finns ett intresse i att undersöka hur partierna lyfter 

fram vissa sakfrågor när de själva kan kontrollera vad de vill associeras med.     

4.3 AIDA 

AIDA är en modell som används för att fånga in och hålla kvar sin publik (Bergström, 2008). 

AIDA står för uppmärksamhet, intresse, önskan and handling. Uppmärksamhets-momentet vill 

fånga tittaren eller läsaren genom att använda element som väcker uppmärksamhet. Intresset är 

vad i en produktion som gör att publiken fortsätter titta på till exempel en reklamfilm eller läsa en 

artikel. Önskan är det i en produktion som ska väcka ett behov av förändring som ska leda till 

handling.  
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AIDA-modellen kommer användas som analysverktyg för att undersöka vilka olika moment i 

reklamfilmerna som ska leda tittaren till att rösta på de enskilda partierna. Reklamfilm måste 

snabbt skapa uppmärksamhet och intresse som ska leda till handling. Därför är AIDA-modellen 

ett snabbt och effektivt sätt att utläsa filmernas olika beståndsdelar. Hur modellen kommer an-

vändas i undersökningen beskrivs mer utförligt i kapitel 6.  

4.4 Neo-klassisk retorikanalys 

Mral (2008) skriver att den neo-klassiska analysen inom retoriken handlar om tolkningar av reto-

riska budskap grundat på en systematiserad kommunikationsteori som utgår ifrån de tre retoriska 

bevismedlen etos, logos och patos. Med etos avses trovärdighet, image och pålitlighet. Med logos 

åsyftas det som kan observeras, det som kan informera och det som talar till förnuftet. Med patos 

menas vilka känslor som filmerna ger, de värderingar och känslomässiga argument som finns med 

i filmerna. 

Det finns tre steg i den neo-klassiska analysprocessen. Det första steget syftar till innehållet i bud-

skapet och det är i detta steg man undersöker i vilken utsträckning etos, logos samt patos an-

vänds. I det andra steget kartläggs hur argumenten i en text är strukturerade och man undersöker 

hur texten är byggd. Det tredje steget i analysprocessen granskas textens språkliga utformning 

samt hur figurer och symboler hjälper till att förtydliga budskapet. 

Den neo-klassiska analysen används som premiss när det gäller att kartlägga grunddelarna i ett 

budskap. Kunskap om det sammanhang texten befinner sig i är en förutsättning för att verkligen 

förstå textens mening och funktion (Ekström, 2008, kap. 4). Den neo-klassiska metoden har fått 

kritik för att vara för schematisk och därför forcera in analysobjekten i mönster. 

Retorikanalysen ska fungera som verktyg i studien för att undersöka vilka retoriska medel som 

används för att övertyga tittaren om partiets budskap. En utförligare förklaring till hur modellen 

används i undersökningen finns i kapitel 6. 
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5 Syfte och frågeställningar 

5.1 Problem 

2010 var det första riksdagsvalet då politiska reklamfilmer tilläts i svensk tv och det är i skrivande 

stund ett förhållandevis outforskat område, särskilt från ett innehållsperspektiv.  I dagsläget har 

det främst forskats på publiken och vilka effekter de politiska reklamfilmerna har gett. Mer om 

den tidigare forskningen finns beskrivet i kapitel fyra.  

5.2 Syfte 

I en allt mer medialiserad värld blir gränserna mellan politiska partier allt mer vaga (Strömbäck, 

2009). Politisk reklam vill förmedla ett budskap från partiet och det budskapet grundas sannolikt 

på partiets ideologi och därför antar vi att det måste finnas en ideologisk anknytning i innehållet.  

Syftet med studien är att undersöka hur den politiska reklamen ser ut när partierna själva får styra 

över innehållet som visas i tv. Att partier använder tv som medium för att förmedla sina budskap 

inför ett riksdagsval är en ny företeelse i och med att det i dagsläget enbart har använts en gång. 

Själva innehållet i de politiska reklamfilmerna är ett outforskat område och därför finns det ett 

intresse i att utföra undersökningen.  

5.3 Frågeställningar 

• Vad väljer partierna att lyfta fram när de själva kontrollerar priming-processen? 

• På vilket sätt kan partiernas ideologier urskiljas i reklamfilmerna? 
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6 Material och metod 

I följande kapitel kommer urvalet och avgränsningarna beskrivas och en förklaring ges till hur 

analysverktygen användes i undersökningen. Slutligen kommer problem med metoden diskuteras. 

6.1 Material 

6.1.1 Urval och avgränsningar 

Undersökningen utgår från samtliga fall av politiska reklamfilmer inför riksdagsvalet 2010 som 

visades i TV4. Totalt producerades det tolv reklamfilmer som var mellan 20 och 30 sekunder 

långa. Det totala materialet blev ca sex minuter långt och bedömningen gjordes att sex minuter 

var ett hanterbart material att jobba med under den tidsram som fanns tillgänglig för undersök-

ningen. Reklamfilmerna finns förtecknade i bilaga ett. Vid insamlingen av materialet kontaktades 

samtliga partier för att ta reda på hur många reklamfilmer som producerades samt visades på 

TV4. De ombads även länka till filmerna för att försäkra att rätt version användes eftersom vissa 

av filmerna klipptes ner för att visas på webben. 

En avgränsning gjordes till de tolv reklamfilmer som visades i TV4 eftersom undersökningen 

endast berör politiska reklamfilmer i svensk television. Valet av reklamfilmer i TV4 grundades i 

att kanalen är tillgänglig för alla som äger en tv och har därför störst spridning. De filmer som 

enbart visades på bio eller på webben valdes bort på grund av att de inte är nya arenor för poli-

tiska reklamfilmer. 

6.2 Metod 

6.2.1 Analysverktyg 

Under utförandet av undersökningen gjordes först en kvalitativ innehållsanalys. Innehållet i re-

klamfilmerna systematiserades utifrån två analysverktyg: AIDA-modellen samt den neo-klassiska 

retorikanalysen. Nedan beskrivs hur vi använde verktygen i undersökningen, teorin bakom mo-

dellerna finns beskriven i kapitel tre. En pilotstudie utfördes på en av de filmer som inte förekom 

i undersökningen, under denna pilotstudie upptäcktes att de två analysmodellerna kompletterade 

varandra genom att tillsammans få fram det resultat som behövdes för att kunna svara på fråge-

ställningarna. Frågeställningarna besvaras i kapitel åtta.  

Reklamfilmerna analyserades var för sig för att få fram ett resultat som presenteras i kapitel sju. 

Resultatet ställdes sedan mot teorierna om medialisering och priming samt jämfördes med parti-

ernas respektive partiprogram för att besvara frågeställningarna.  
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6.2.1.1 AIDA 

Det första som undersöktes i reklamfilmerna var det moment i innehållet som skapade uppmärk-

samhet. Vi utgick från att det var handlingar eller uttalanden som var ovanliga eller märkvärdiga 

på något sätt, det kunde även vara musik eller ljudeffekter.  

För att ta reda vilka element som gör att tittaren fortsätter titta klart på hela reklamfilmen antogs 

att det som skapade intresse var personer, yrken, miljöer eller ljud med igenkänningsfaktor. In-

tresset kunde även hållas uppe med hjälp av humoristiska element eller känslor.  

Undersökandet av hur reklamfilmerna ville skapa en önskan eller ett behov av förändring utgick 

från de problem i samhället som partierna ville påvisa samt hur de argumenterade för förändring.   

I det sista skedet av AIDA-analysen kartlades huruvida partierna direkt eller indirekt uppmunt-

rade tittaren att rösta på dem samt på vilket sätt.  

6.2.1.2 Neo-klassisk retorikanalys 

Retorikanalysen utgick från hur partierna använde etos, logos och patos i reklamfilmerna. 

Med etos åsyftas trovärdighet, image och pålitlighet. En analys gjordes av vad i filmerna som gör 

avsändaren trovärdig. Vidare granskades ifall det förekom konkreta exempel på förändring och 

förbättring samt om filmerna inkluderade tittaren och skapade delaktighet. En kontroll gjordes 

därefter om partiledarna inkluderades i filmerna. 

Med logos åsyftas det som kan observeras, det som kan informera och det som talar till förnuftet. 

Det som låg till grund var beskrivande miljöer, personer eller yrken som har igenkänningsfaktor 

samt statistik och fakta. 

Med patos åsyftas vilka känslor som filmerna ger. Här undersöktes vilka värderingar och känslo-

mässiga argument som fanns med i filmerna samt om filmerna var positivt eller negativt vinklade. 

6.3 Undersökningens kvalitet 

I många undersökningar förekommer bortfall i materialet, vilket kan leda till att det blir svårt för 

forskaren att konkretisera studien. Men för studien med partipolitiska reklamfilmer i svensk tele-

vision finns det inga bortfall. Samtliga reklamfilmer har funnits att tillgå. Om undersökningen 

gjorts ett par år senare hade kanske några reklamfilmer inte funnits tillgängliga av olika anledning-

ar men eftersom studien gjordes endast två år efter riksdagsvalet då filmerna sändes var risken för 

bortfall liten. Hade det dessutom funnits politisk tv-reklam i fler än ett riksdagsval hade risken för 
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bortfall också varit större eftersom daterade filmer kan ha plockats bort från internet då de inte 

längre varit aktuella. 

Ett möjligt problem som metoden skulle kunna ha är att analysverktygen inte täcker in allt som 

finns att utläsa i filmerna, ytterligare eller andra verktyg skulle kunnat ge utförligare resultat. Det 

kan förekomma fall där det kan vara svårt att hitta eller tyda ut vad som ska tillhöra en viss varia-

bel. Dessutom finns alltid risken att egna värderingar omedvetet kommer med i undersökningen 

vilket kan ge missvisande resultat. Den mänskliga faktorn kan dessutom göra att vissa slutsatser 

kan förbigås. 

 

 

 

 

 

  



 

17 

 

7 Resultat 

Nedan presenteras resultatet av analysen av partiernas reklamfilmer. De introduceras i bokstavs-

ordning för att det inte ska finnas någon värdeladdning i ordningen. Resultatet utgår först från 

AIDA i ordningsföljden uppmärksamhet, intresse, önskan och handling. Vidare följer retorikana-

lysen i ordningsföljden etos, logos och patos.  

Centerpartiet, Folkpartiet samt Moderaterna producerade fler än en reklamfilm som visades på tv 

under valet 2010, dessa reklamfilmer presenteras var för sig och det ges en beskrivning till vilken 

film som åsyftas under respektive parti. Övriga partier producerade enbart en reklamfilm som 

visades på tv. Vad resultatet har för djupare betydelse diskuteras i kapitel åtta. Reklamfilmerna 

finns bifogade som bilaga 1. 

7.1 Centerpartiet  

Centerpartiet producerade två reklamfilmer inför valet 2010. En reklamfilm visades på våren 

2010 i TV4 och en film visades på hösten 2010. Med reklamfilm företagande menas den reklam-

film som visades på våren och handlar om visionen att starta ett eget företag. Reklamfilm åtgär-

der är den film som visades på hösten och handlar om arbetslöshet och dess påföljder. Reklam-

film företagande handlar om företagande och reklamfilm åtgärder handlar om arbetslöshet. 

7.1.1 Reklamfilm företagande  

Uppmärksamhet skapas redan i första scenen när personen säger ”Det här är min idé, en helt ny 

typ av bränslecell”. Uttalandet väcker tittarens nyfikenhet eftersom det handlar om någonting nytt 

och okänt. Kvinnan har ögonkontakt med kameran och hon pratar därmed direkt till tittaren, det 

hjälper till att fånga uppmärksamheten. 

För att behålla intresset visas visioner av hur kvinnans produkt utvecklas från idé till verklighet. 

Produkten tillverkas och företaget expanderar samtidigt som kvinnan går från att sitta ensam på 

sitt kontor till att bli en framgångsrik företagsledare. Intresset hålls vid liv genom att snabba upp 

tempot i filmen genom visions-delen för att i slutet återgå till normalt tempo samtidigt som re-

klamfilmen byter från positiv till negativ ton. 

Centerpartiets reklamfilm visar möjligheter för hur långt man kan gå med ett eget företag, de an-

tyder även hur omständligt det kan vara att starta ett nytt företag. Med detta vill de skapa en läng-

tan hos tittaren att vilja förverkliga egna idéer men även skapa en önskan om att förändra syste-

met så att det ska bli enklare att starta och driva egna företag. 
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Centerpartiet använder orden ”Det bestämmer du” i samband med deras budskap och partisym-

bol för att tilltala tittaren och uppmana tittaren att göra något. De säger inte rätt ut att tittaren ska 

rösta på Centerpartiet.  

Centerpartiet har ett tydligt budskap de vill förmedla och bidrar med en lösning till ett existerande 

problem och det skapar trovärdighet och tillit. Att huvudpersonen i filmen delar med sig av sina 

tankar till tittaren gör att man som tittare får en relation till henne och det skapar förtroende för 

budskapet. Partiledaren pratar i reklamfilmen och det skapar tillit eftersom det visar att hon står 

bakom budskapet. Uttalandet i slutet av filmen ”Det bestämmer du” visar att Centerpartiet har 

förtroende för tittaren.   

Centerpartiet visar konkret vad som skulle kunna bli följderna av ett nytt företag och man får 

följa stegen i produktionen, utvecklingen och expanderingen av exempelföretaget. I slutet av fil-

men berättar huvudpersonen hur svårt det är att starta företag. Centerpartiet använder sig av ex-

empel i sin reklamfilm som är konkreta och informativa, de jobbar med fakta som ska tilltala tit-

tarens förnuft. 

De känslomässiga argumenten som framställs är hur roligt det är att driva ett företag och hur det 

påverkar omgivningen positivt. Centerpartiet lyfter även fram det jobbiga i att starta företag och 

man lämnas med en känsla av uppgivenhet. 

7.1.2 Reklamfilm åtgärder 

Tittaren blir uppmärksam när den nyblivna mamman säger att hennes barn ska gå AMS-kurser. 

Det skapar uppmärksamhet för att det är ett underligt uttalande då det inte är något man förvän-

tar sig att en mamma ska säga om sitt barn. 

Centerpartiets reklamfilm fortsätter på samma spår efter de fångat tittarens intresse och de håller 

kvar intresset genom att ha barn och ungdomar som berättar vad de vill syssla med när de blir 

stora. Personerna nämner saker som A-kassa, praktikplatser, utlasning och åtgärder. Det är saker 

som man inte förknippar med ungas drömmar om framtiden och därför skapar det ett intresse att 

titta vidare på reklamfilmen för att se vart den leder. 

Sättet att använda omvänt budskap för att få fram sitt verkliga budskap är ett klart exempel för 

att snabbt fånga uppmärksamhet samtidigt som det roar. Att reklam underhåller publiken kan 

vara viktig eftersom reklam ofta avbryter ett underhållande eller intressant program. Den ironiska 

tonen i reklamfilmen gör det svårt att utläsa en uppenbar önskan av vad tittaren ska känna, men 

samtidigt kan vissa element urskiljas. Önskan att det samhälle som filmen skildrar inte ska bli 
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verklighet. Bidragen får inte prioriteras före satsning på jobb. Risken med att använda ironi på 

detta sätt kan dock göra att filmen inte blir tagen på allvar av alla och det i sin tur kan leda till 

missförstånd och misstolkning av budskapet. 

Centerpartiet använder orden ”Det bestämmer du” i samband med deras budskap och partisym-

bol för att tilltala tittaren och uppmanna tittaren att göra något. De säger inte rätt ut att tittaren 

ska rösta på Centerpartiet.  

Partiledaren pratar i reklamfilmen och det skapar tillit eftersom det visar att hon står bakom bud-

skapet. Uttalandet i slutet av filmen ”Det bestämmer du” visar att Centerpartiet har förtroende 

för tittaren. Centerpartiet ger konkreta förslag på förändring, nämligen att istället för bidrag borde 

det satsas mer på nya företag som ger riktiga jobb. 

I Reklamfilmen används begrepp som AMS-kurser, utlasning, a-kassa, praktikplatser och ut i åt-

gärder. Dessa associeras ofta med någonting negativt och talar till tittarens förnuft. I filmen 

speglas olika stadier i en persons liv: födsel, dagis, skola, fritid och vuxen.  

Negativa arbetsmarknadsåtgärder speglas positivt med hjälp av ironi. Filmen skapar känslor av 

upprördhet genom att de vuxna i filmen uppmuntrar den yngre generationen till att ha positiva 

attityder mot att gå på bidrag. Samtidigt är det samma element i filmen som är underhållande. De 

känslomässiga argument som används har fler än en betydelse. 

7.2 Folkpartiet 

Folkpartiet producerade tre reklamfilmer som visades i TV4 under valet 2010.  Reklamfilm skola 

handlar om arbetsro i klassrummet, reklamfilm kärnkraft handlar om att behålla kärnkraften och 

reklamfilm äldrevård handlar om äldres rätt att bo tillsammans.  

7.2.1 Reklamfilm skola 

uppmärksamhetsmomentet kommer inte direkt i början utan det är när det första papperet kastas 

som tittarens uppmärksamhet väcks. Det är något som avviker från den första uppfattningen 

man får att lärarinnan befinner sig i ett vanligt lugnt klassrum. 

Miljön skapar en igenkänningsfaktor genom att reklamfilmen utspelar sig i ett klassrum. För att 

skapa intresse och för att förstärka kaoset används ingen musik utan ljudeffekter och konversat-

ioner som visar på en orolig miljö samtidigt som lärarinnans röst tonar ut. Ju längre bak i klass-

rummet kameran rör sig, desto stökigare och mer okoncentrerade blir eleverna och det skapar 

intresse för tittaren att veta hur det kommer sluta. 
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En vilja att påverka skapas med hjälp av tjejen som kameran stannar på i slutet av filmen. Ef-

tersom hennes ansiktsuttryck och kroppsspråk visar att hon befinner sig i en jobbig situation och 

tittaren får troligtvis uppfattningen att hon vill lära sig men inte kan på grund av oroligheter runt 

omkring. 

Med texten/rösten som säger ”Rösta för arbetsro” så bildas den underförstådda uppfattningen 

att om man röstar på Folkpartiet så kommer de skapa lugn och ordning i klassrummen. Ingen 

direkt uppmaning ges att rösta på partiet. 

Genom att involvera partiledaren som speakerröst skapas trovärdighet eftersom det kan tolkas 

som att han tror på frågan personligen. 

Folkpartiet använder igenkänningsfaktorer som skolmiljö och ungdomar. Har man inte barn själv 

så har alla varit unga och gått i skolan någon gång i sitt liv och därför kan de flesta relatera till 

platsen och personerna i filmen. Folkpartiets reklamfilm visar tydligt med hjälp av diverse ”stö-

kiga elever” att det finns ett problem i skolan som är brist på arbetsro. Filmen vädjar till tittarens 

förnuft genom att visa att det finns ett problem som kan åtgärdas genom att rösta på Folkpartiet. 

Folkpartiet visar upp en negativ bild av ett klassrum i sin reklamfilm. Filmen väcker känslor av 

kaos, frustration och hopplöshet. 

7.2.2 Reklamfilm kärnkraft 

Det finns inget direkt uppmärksamhetsmoment som fångar in tittaren utan istället etableras en 

arbetsmiljö för att visa var man befinner sig.  

Intresset hålls uppe med hjälp av ljudeffekterna. Ringklockan på cykeln samt den snabba trucken 

skapar en humoreffekt i en annars neutral miljö. Ljudet från maskinerna skapar en melodi som 

gör att bilderna får liv och man lockas att följa med till slutet mest för att höra ”låten”. Filmen 

håller ett snabbt men jämnt tempo och innehåller bilder på maskiner som varvas med ett fåtal 

bilder på människor. 

Folkpartiet vill i denna film inte förändra något utan behålla någonting som redan finns, därför 

försöker de påvisa en positiv aspekt av kärnkraft, nämligen att det skapar jobb och därför bör 

finnas kvar. Detta visas med hjälp av människor som jobbar med kärnkraft, genom deras glada 

ansiktsuttryck och gemenskap visar att de trivs på jobbet. Detta används för att få tittaren att vilja 

ha kvar kärnkraft. Engagemangsbildande film som ska få folk att rösta på grund av att det finns 

ett behov av att behålla kärnkraften. 
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Ingen direkt antydan görs att jobben och kärnkraften blir kvar genom att man röstar på folkpar-

tiet. Däremot blir det underförstått att partiet vill behålla kärnkraften i och med att partiets logga 

dyker upp i slutet av reklamfilmen samtidigt som grafiken med budskapet ”behåll jobben” finns 

kvar i bild. 

Folkpartiet använder partiledaren som speaker och det skapar identifikation och trovärdighet. 

Bilder visas från vad som kan antas vara ett riktigt kärnkraftverk och det skapar trovärdighet i 

denna film genom att man befinner sig i den miljön man pratar om eftersom det är en miljö som 

alla människor inte kan relatera till. De glada människorna i filmen skapar pålitlighet eftersom de 

hjälper till att ge en positiv bild av kärnkraft. Vardagsexempel som att arbetarna stämplar in och 

har kafferast gör filmen verklighetstrogen. 

Folkpartiet använder fakta på ett tydligt sätt i och med att de använder argumentet att hälften av 

Sveriges el kommer från kärnkraften. Folkpartiet antyder även att en direkt konsekvens av att be-

hålla kärnkraften blir att man behåller ett flertal jobb, detta riktar sig till tittarens förnuft: jobb är 

bra därför är kärnkraft bra. 

Folkpartiet använder jobb som ett positivt argument för kärnkraft samt engagemang för att be-

hålla kärnkraft för behållande av jobben.   

7.2.3 Reklamfilm äldrevård 

Tittarens uppmärksamhet fångas när den gamla damen tittar på fotografiet, eftersom hennes 

minspel visar att den andra personen på fotografiet betyder någonting för henne och det finns en 

atmosfär som antyder att han inte är där. 

Musiken är lågmäld och dyster samtidigt som damen åker förbi en kyrka och håller i en bukett 

blommor, dessa element tillsammans ger tittaren uppfattningen att personen på fotografiet har 

gått bort. När bilen åker förbi kyrkan väcker tittarens intresse, vart är hon på väg? 

Folkpartiets reklamfilm visar en sorglig situation som många kan relatera till på ett eller annat sätt. 

De vill skapa förändring genom att visa hur det ser ut i dagsläget: äldre personer har inget val när 

de sätts i en situation där de blir är ensamma. Personernas uttryck i filmen visar tydligt att de är 

lyckligare när de träffas och är tillsammans, detta vill Folkpartiet lyfta fram för att få tittaren att 

bry sig. 

Ingen direkt uppmaning att rösta på folkpartiet men det blir underförstått när loggan dyker upp i 

samband med budskapet. 
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Partiledaren som speaker skapar trovärdighet. Den äldre mannen i rullstol framför fönstret är ett 

typexempel på hur det ofta ser ut för människor på ålderdomshem och det skapar identifikation 

och pålitlighet för budskapet. Konkret förslag till förändring i och med att de uppmanar till att 

äldre ska ha rätt att bo tillsammans. 

Hemmiljö, kyrka samt ålderdomshem skapar identifikation och man kan sätta sig in i situationen 

antingen själv eller som anhörig. 

Ljudet av klockan i bakgrunden i inledningen ger en känsla av ensamhet. Musiken är lågmält sorg-

lig i början för att sedan intensifieras vid mötet mellan personerna i reklamfilmen. Personerna i 

filmen är dämpat glada och lyser upp när de träffas. Folkpartiet blandar motsatta känslor för att 

förstärka sitt budskap att äldre ska ha rätt att bo tillsammans. Som tittare rycks man med av sin-

nesstämningen i filmen eftersom filmen följer en tydlig dramaturgisk modell med ett anmodat 

lyckligt slut. 

7.3 Kristdemokraterna 

Reklamfilmen som kristdemokraterna producerade handlar om aggressivitet och maktmissbruk i 

samhället och skildras genom bilder på både människor och djur som utför våldsamma eller 

omoraliska handlingar. 

Låten, The Lion Sleeps Tonight, fångar direkt tittarens uppmärksamhet eftersom den har hög igen-

känningsfaktor. Flickan som sitter ihopkrupen på toaletten och ser rädd ut hjälper också till att 

väcka intresse. 

För att hålla kvar tittarens intresse genom filmen visas starka bilder på misshandel, rasism, och 

likgiltighet. Senare i filmen blandas även in bilder på vilda djur som lejon, babian och gam. Dju-

ren utför våldsamma handlingar som jakt och asätande. Bilderna på djuren skapar kopplingar till 

människor som beter sig ”omänskligt”.  

Genom att återspegla våldsamma delar av ett samhälle så vill Kristdemokraterna med sin reklam-

film skapa en önskan om att detta ska åtgärdas. Samhället ska vara en trygg plats där ingen ska 

behöva vara rädd. 

Grafiken tillsammans med partisymbolen säger att krisdemokraterna vill ha ett mänskligare Sve-

rige men de ger ingen direkt uppmaning till tittaren att rösta på partiet. 
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Kristdemokraterna använder ordet ”vi” när de förmedlar budskapet i grafiken och det förmedlar 

att hela partiet står bakom budskapet. Det är ett tydligt budskap som förmedlas i filmen: sam-

hället idag är våldsamt och Kristdemokraterna vill ha ett mänskligare Sverige. 

I reklamfilmen finns människor från olika grupper representerade. Det är både unga och gamla, 

män och kvinnor samt människor med olika etniska bakgrunder. Genom att ha den variationen 

på personer visas att vem som helst kan bli drabbad av våld och orättvisor i samhället. Polisen i 

omklädningsrummet fungerar som symbol för belastningen som kriminalitet har på samhället. 

Skildringen av ett otryggt samhälle används som ett känslomässigt argument för att skapa oro, 

rädsla och ilska.   

7.4 Miljöpartiet 

Miljöpartiets reklamfilm visar hur enkelt och okomplicerat det kan vara som individ att värna om 

miljön. 

Uppmärksamheten skapas direkt i och med att en flicka drar av huvudet på en docka. Eftersom 

hon först ser ut att vara varsam om dockan men inte handlar därefter blir det uppmärksammat. ) 

Det är ett tydligt sätt att skapa uppmärksamhet på eftersom det är en handling som bryter mot 

normer och är ett avvikande beteende. 

Intresset hålls uppe i och med de skilda världarna, alltså från det makabra beteende som flickan 

vid första ögonblicket verkar ha gentemot tanten som snällt slänger flaskor. Flickan blir en röd 

tråd i filmen som återkommer mellan övriga klipp som bara visas en enda gång 

Att se andra vara duktiga och sköta sopsortering eller vara miljömedvetna skapar önskan att dela 

deras duktighet genom att kanske ta bussen, cykla eller sopsortera bättre. Personer i olika ålders-

grupper gör att alla ska känna sig delaktiga. Eftersom de visar på enkelheten kan de skapa ett ”jag 

kan också tänk” hos tittaren. 

Med orden ”det är dags för en regering som också gör det” uppmanas tittaren indirekt att rösta 

på de rödgröna men det finns ingen direkt uppmaning att rösta på själva miljöpartiet. 

Miljöpartiet har ett tydligt budskap, de visar med bilderna i filmen konkreta exempel på vad man 

som individ kan göra för att förbättra miljön och det skapar gemenskap, tillit samt tillhörighet. 

Att partiledaren pratar skapar trovärdighet. Färgen grön är uppenbar genom hela filmen och det 

gör att man identifierar reklamfilmen och dess budskap med miljöpartiet redan innan log-

gan/partinamnet kommit i bild. 
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Miljöer vi känner igen och olika åldrar gör att det känns jordnära och visar på att alla kan göra 

något. Även handlingarna som utförs har igenkänningsfaktorer. 

De känslomässiga argument som används är att det är lätt att jobba för en bättre miljö och det är 

en positiv känsla man får av filmen. Tillsammans gör vi en god sak för naturen och för Sverige. 

Med detta vill de förmedla naturmedvetenhet och framtidstro för miljön. 

7.5 Moderaterna 

Moderaterna producerade två reklamfilmer som visades i TV4 under valet 2010. Båda reklamfil-

merna handlar om arbete och de positiva konsekvenserna ett arbete ger. Reklamfilm helg ger le-

dighet som argument och reklamfilm självkänsla riktar in sig på en känsla som kan fås av ett jobb.  

7.5.1 Reklamfilm helg 

Lugnt tempo och mjuk musik genom hela filmen men det finns inget utmärkande som fångar 

tittarens uppmärksamhet, istället etableraras en positiv känsla genom glada och avslappnade 

människor. 

Genom hela filmen visas saker som förknippas med helg: sluta jobbet, fest, åka bort med famil-

jen, tacos etc. De flesta människor kan relatera till en eller fler av aktiviteterna i filmen och det 

skapar intresse att titta vidare. 

Moderaterna vill visa helg som en positiv del av att jobba genom att använda igenkänningsfaktor 

på känslorna i filmen så att många kan relatera. Därigenom vill Moderaterna skapa en önskan om 

att ha ett jobb för att kunna uppskatta den lediga tiden . 

Ingen direkt uppmaning att rösta på Moderaterna men man förstår utifrån grafiken i filmen att 

moderaterna vill att fler personer ska ha ett jobb och det blir den underförstådda konsekvensen 

om man röstar på moderaterna i valet. 

Moderaterna använder sig av igenkänning som förtroendeförstärkning. Förtroendet går ut på att 

man kan identifiera sig med situationer. Kan man inte identifiera sig med situationerna i filmen så 

kan det vara svårt att ta till sig budskapet. 

Moderaternas reklamfilm använder igenkänningsfaktorer så som olika aktiviteter som är vanliga 

hos många och som många kan relatera till, aktiviteterna har även anknytning till helgen som 

många anser vara någonting positivt. 
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Det är en trivsam och positiv känsla som ges av filmen, detta görs med hjälp av lugn musik och 

bilder i långsamt tempo. 

7.5.2 Reklamfilm självkänsla 

Lugnt tempo och harmonisk musik genom hela filmen och precis som i reklamfilm helg finns det 

inget utmärkande som fångar tittarens uppmärksamhet, istället etableraras en positiv känsla ge-

nom glada och avslappnade människor. 

I filmen visas en stor variation av människor i olika yrkesroller och det gör att tittaren kanske 

börjar fundera på kopplingen mellan dem. De flesta scenerna är svårtolkade och för tittare kan 

det vara svårt att se sambandet mellan dem innan budskapet visas i slutet, men kan göra det in-

tressant att titta vidare för att se upplösningen.  

Fokus ligger på de positiva känslor man får när någonting på jobbet går bra eller när man får 

uppskattning för sitt arbete. Det är längtan efter de känslorna som skapas i Moderaternas reklam-

film. 

Ingen direkt uppmaning att rösta på Moderaterna men man förstår utifrån grafiken i filmen att 

moderaterna vill att fler personer ska ha ett jobb och det blir den underförstådda konsekvensen 

om man röstar på Moderaterna i valet. 

Moderaterna använder sig av igenkänning som förtroendeförstärkning. Förtroendet går ut på att 

man kan identifiera sig med situationer. 

I Moderaternas reklamfilm kan man urskilja att jobb ska vara för alla, de använder personer med 

olika ålder, kön och etnisk bakgrund för att visa detta. Variation på yrkena skapar igenkännings-

faktorer för många människor. 

Moderaterna förmedlar en positiv och harmonisk känsla i sin reklamfilm. Detta görs med hjälp av 

musik, långsamma bilder och glada människor. 

7.6 Socialdemokraterna 

Den reklamfilm som Socialdemokraterna framställde under valet 2010 tar upp sakfrågan om 

ungdomsarbetslösheten. 

I Socialdemokraternas reklamfilm är det hastiga klipp och handskakningar som tillsammans med 

den snabba musiken väcker tittarens uppmärksamhet. 
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Intresset hålls uppe genom att sätta ungdomar på arbetsplatser men de är civilklädda och jobbar 

inte. Till exempel står en kille kvar i underkläderna när brandbilen åker iväg och en tjej står i op-

erationsalen utan passande klädsel. 

Socialdemokraterna vill skapa förändring genom att visa att det finns ett problem med ungdoms-

arbetslösheten.  De vill få tittare att reagera mot unga som inte får jobb samt att få folk att se 

problemen med unga som inte får plats.  

Ingen uppmaning ges att rösta på socialdemokraterna, de har inte med sitt namn utan förutsätter 

att partisymbolen skapar identifikation med partiet. 

Reklamfilmen ger inga konkreta förslag till lösningar på det givna problemet och det kan leda till 

fler frågor än svar. Grafik med siffror ska verka förtroendeingivande. Eftersom inte partinamnet 

finns med i filmen så är partisymbolen det enda man kan identifiera med partiet i filmen. 

Socialdemokraterna använder fakta i och med att de använder grafik för hur många arbetslösa 

ungdomar det finns i dagsläget, det talar till tittarens förnuft att unga borde ha jobb. 

Reklamfilmen är negativt inriktat och den visar på ett problem som finns i samhället. 

7.7 Sverigedemokraterna 

Sverigedemokraternas reklamfilm inför riksdagsvalet 2010 handlar om minskad invandring. 

Siffror som tickar ner, speakerrösten som pratar om prioriteringar och handläggningsskyltarna för 

pension och invandring skapar tillsammans uppmärksamhet. Ljudet hjälper till att fånga in titta-

ren eftersom Sverigedemokraterna använder dramatiska ljudeffekter i sin reklamfilm. 

Mycket av intresset hålls uppe med hjälp av ljudet. Ljudeffekter som används är ett varningslarm, 

en tickande klocka samt gnissel från rullatorn. Musiken är dramatisk och intensifieras ju längre 

fram i filmen man kommer. Speakerrösten säger ”nu har du ett val” och sedan kommer en ensam 

pensionär i mörkret, dessa två element skapar vidare intresse för vad som ska hända. 

Sverigedemokraterna har ett tydligt budskap i sin reklamfilm, att de vill bromsa invandringen och 

de vill skapa en önskan hos tittaren att strama åt flyktingpolitiken genom att använda en pension-

är som visar ansiktsuttryck och som tittaren får ögonkontakt med i kontrast till invandrarna som 

är helt täcka och man kan inte ens se ögonen på dem.  

Tittaren får i slutet av filmen en direkt uppmaning att rösta på Sverigedemokraterna. 
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SDs reklamfilm vänder sig direkt till tittaren genom att tilltala tittaren med Du. En röst används 

för att ge tittaren någon att identifiera sig med och det skapar trovärdighet. De visar ett konkret 

exempel på förändring; att pensionärer får det bättre och/eller mer pengar om vi minskar invand-

ringen. 

Sverigedemokraterna använder en troligtvis fiktiv statsbudget i sin reklamfilm för att visa att det 

finns begränsat med pengar och att dessa pengar läggs på det som prioriteras högst, detta talar till 

tittarens förnuft. Stereotyper av pensionärer och invandrare används för att på ett tydligt sätt visa 

vilka som åsyftas. Handläggningsskyltar för invandrare samt pensionärer används för förtydli-

gande så att tittaren ska förstå innehållet. 

Sverigedemokraternas reklamfilm använder skrämmande element som ett mörkt rum och ett 

alarm som tjuter. De känslomässiga värderingar som används är att vi inte ska ge pengar till de vi 

inte kan identifiera oss med, i och med att man inte kan se ansikten under de svarta kläderna. Re-

klamfilmen ska väcka en upprördhet över hur det ser ut i samhället. 

7.8 Vänsterpartiet 

Vänsterpartiet tar i sin reklamfilm upp vad privata vinster kan användas till ifall de återinvesteras 

istället för att plockas ut. 

Vänsterpartiets reklamfilm börjar med en fråga som riktas direkt till tittaren och det skapar upp-

märksamhet. De nämner även en summa pengar, tre miljarder, och det blir en del i skapandet av 

uppmärksamhet just eftersom det är mycket pengar. 

Reklamfilmen behåller intresset genom att illustrera fakta med hjälp av lerfigurer och pedagogiska 

gester. Det gör det lättsamt att titta på filmen samt att tittaren lätt kan ta åt sig budskapet. Lerfi-

gurerna kan även leda till att det blir svårt för tittaren att identifiera sig med filmen och kan då ta 

avstånd från budskapet. 

Genom att, med hjälp av kön, visa hur många fler som skulle kunna få vård utan lång väntetid 

om man satsade vinsterna i sjukvård istället för att plocka ut dem så försöker man skapa en vilja 

att förändra hur det ser ut idag. Önskan ligger i att skapa en bättre sjukvård. Vänsterpartiet visar 

på att köer till vårdcentraler kan minska om pengar återinvesteras. 

Reklamfilmen ger med grafik i slutet en direkt uppmaning till att rösta på Vänsterpartiet. 

Partiledaren pratar i filmen och det skapar trovärdighet.  De använder ”Vi vill…” när de nämner 

budskapet, det uppfattas som att hela partiet står bakom och det skapar tillit. Vänsterpartiet ger 
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konkreta förslag till hur man ska skapa förändring. De använder du och jag och vänder sig där-

med direkt till tittaren och skapar även tillhörighet och pålitlighet. ”Visste du att…” tilltalar även 

tittaren direkt. 

De använder fakta om hur mycket vinst som plockas ut och hur många nya anställningar de 

pengarna skulle kunna skapa. Eftersom det är dockor som förekommer i reklamfilmen och inte 

människor blir det metaforargument. Pengar plockas ut huset för tydlighet, pengar omvandlas till 

sjuksköterskor och när de kommer till sjukhuset försvinner kön utanför byggnaden. Folket utan-

för ska symbolisera väntetid för sjukhus. Allmänvård gäller alla vilket gör att många kan relatera 

till filmen. I slutet kan man i klossarna utläsa ordet ”hjälp?” vilket kan symbolisera att Vänsterpar-

tiet ber väljarna om hjälp för att skapa en bättre välfärd. 

Vänsterpartiet visar negativa konsekvenser som blir av att vinster tas ut ur vårdföretag, d.v.s. 

långa köer. De visar även hur man kan använda dessa vinster för att skapa en bättre välfärd om 

man återinvesterar dem i företagen. Vänsterpartiet vill förmedla inspiration och hoppfullhet att 

enskilda röster kan göra skillnad för många. 

7.9 Sammanfattning 

Tre olika sätt lokaliserades som partierna använder för att skapa uppmärksamhet. Det vanligaste 

sättet att väcka uppmärksamhet är att göra det direkt i början av reklamfilmerna. Detta sker ge-

nom handlingar eller uttalande som är extraordinära på något sätt. Det kan även vara direkt tilltal 

till tittaren. Det andra sättet är att uppmärksamhetsmomentet kommer en bit in i filmen och då 

har filmens början byggt upp den händelse som utmärker sig. Det tredje och sista sättet är att inte 

ha ett exakt moment som skapar uppmärksamhet utan istället etableras en miljö eller känsla som 

uppmärksammas på grund av igenkänningsfaktorer. 

Intresset hålls uppe på olika sätt i reklamfilmerna. Skiftande och relaterbara miljöer är ett sätt att 

hålla tittarens intresse uppe. Ett annat sätt är att är att använda ljudeffekter eller intressanta dialo-

ger med fakta-mässigt eller visionärt innehåll. 

Det vanligaste sättet att skapa en önskan av förändring hos tittaren är att visa att det finns ett 

problem i samhället som behöver åtgärdas.  

Det mest använda sättet att få tittaren att handla, d.v.s. rösta, efter reklamfilmen är att inte direkt 

säga till tittaren att rösta på partiet utan att använda partinamnet och/eller partisymbolen i sam-

band med budskapet i slutet av reklamfilmen. Endast två partier ger tittaren en direkt uppmaning 

att rösta på just dem.  
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Fyra partier använder partiledarens röst för att förmedla budskapet och fyra partier gör det inte. 

De flesta partier ger konkreta förslag i sina reklamfilmer på hur man ska skapa förändring eller 

förbättring, endast tre gör inte det. 

De flesta partier använder fakta och/eller identifikation för att tilltala tittarens förnuft. Några par-

tier tilltatar även tittaren direkt. 

I fem av reklamfilmerna används negativa känslo-argument, i fyra används positiva känslor och i 

de övriga tre används både negativa samt positiva känslor som argument.  
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8 Analys av resultat 

8.1 Koppling till den tidigare forskningen 

I jämförelse med den forskning som presenteras i kapitel tre finns ett antal punkter som kan vara 

värda att titta närmre på. Dels tittarundersökningen som visade på att 66 % någon gång tagit del 

av den politiska reklamen och dels undersökningen som visade på att politikerna ansåg att tv-

reklamen var den viktigaste kanalen för att få ut sitt budskap (Grusell & Nord, 2010). Eftersom 

reklamen når ut till en stor del av befolkningen är det rimligt att anta att politikerna ser det som 

en viktig arena. Nästan varannan svensk tar del av tv-reklam varje dag (Elfving, 2005) men majo-

riteten har negativa åsikter om reklam. Eftersom publiken inte heller aktivt försöker undvika re-

klam kan många ta del av den (Grusell, 2006). En annan anledning till att politiker ser det som en 

viktig del av marknadsföringen kan vara att de anser att budskapet kommer fram på ett tydligt 

sätt samtidigt som det under valet 2010 var ett nytt och outforskat medium att jobba med. 

Reklamfilmerna är en del i arbetet för att stärka sitt eget varumärke (Rankka, 2010) genom att visa 

upp sina partisymboler och skapa igenkänning till loggan. Detta används i samtliga reklamfilmer. 

I Socialdemokraternas film används inte partinamnet utan partiets symbol används som enda 

igenkänningstecken för avsändare av budskapet. Men utöver att stärka varumärkeskännedomen 

är reklamen också till för att skapa en bild av hur partiet är. Partierna använder mycket negativa 

känslor för att visa på missförhållanden som det aktuella partiet har en lösning på. En bild ska ges 

av att en röst för ett visst parti kan skapa skillnad. Det finns också filmer som enbart visar på hur 

bra samhället skulle se ut om ett visst parti skulle få förtroendet att styra Sverige. Det finns alltså 

olika sätt för att skapa dessa bilder av hur ett visst parti är mer värd tittarens röst än något annat.  

En stor del av Sveriges befolkning tar alltså del av tv-reklamen och till stora delar är publiken ne-

gativt inställd, det är därför inte konstigt att nästan alla anser att de inte påverkas av politik i re-

klam (Johansson, 2002). En möjlig följd av detta kan vara att nästan alla de politiska reklamfilmer 

som sändes under valet 2010 inte uppmanade publiken att rösta på det specifika partiet. Istället 

används filmen för att uppmärksamma och informera om att partiet finns och vad de står för. 

Eftersom tre av fyra svenskar anser att egna erfarenheter ligger till grund för vilken politisk åsikt 

de har, bygger många filmer på igenkänning där de egna erfarenheterna ska kunna appliceras. 

Trots att det är i det kommersiella tv-utbudet som de politiska reklamfilmerna förekommer är det 

i den reklamfria tv-världen som de mest politiskt intresserade finns (Nilsson, 2008). Möjligen kan 

reklamen då användas för att väcka intresset hos den publik som vanligtvis inte är lika intresserad 



 

31 

 

av politik som de tittare som väljer exempelvis SVT istället för TV4. Dessutom är åldrarna 15-39 

lika aktiva på public service-kanaler som kommersiella kanaler och för att fånga in den gruppen 

måste partierna se till att finnas på alla arenor och för kommersiella kanaler då på ett effektivt sätt 

genom reklam. 

Eftersom tv-tittandet är en social del som är vanligast tillsammans med familjen i ett flerpersons-

hushåll (Bjur, 2010) är det inte konstigt att de politiska reklamfilmerna har stor variation på åldrar 

hos de medverkande för att fler tittare ska kunna identifiera sig med innehållet. Igenkänningsfak-

torn är stor i de flesta filmer och det gäller inte bara ålder utan även yrkesgrupper, etniciteter och 

miljöer. 

8.2 Vad väljer partierna att lyfta fram när de själva kontrollerar priming 

processen? 

De sakfrågor som partierna lyfter fram i sina reklamfilmer kan antas vara de frågor och den poli-

tik som de vill att väljarna ska associera till dem. Eftersom politikerna själva har uppgett att tv var 

ett av de viktigaste medierna för att förmedla sina budskap inför valet 2010 samt eftersom det 

finns bevisat att tv-reklam når ut till en stor del av befolkningen så är det befogat att anta att de 

budskap som finns förmedlade i innehållet i de politiska reklamfilmerna är de budskap som parti-

erna allra helst vill bli förknippade med. Samtliga partier hade, i och med tv-reklamen, en unik 

möjlighet att inför riksdagsvalet 2010 nå ut till en stor publik med budskap de själva kontrolle-

rade.  

Centerpartiet fokuserade sitt budskap på att skapa fler jobb i nya företag. Detta framhävdes ge-

nom att poängtera att det borde bli lättare att starta och driva eget företag. Centerpartiet visade 

även vilka påföljder det kan få för enskilda individer om det inte finns tillräckligt med jobb. Cen-

terpartiet försökte även inkludera miljöfrågan i sin ena reklamfilm men det budskapet låg i bak-

grunden till företags- och jobbfrågan.  

Folkpartiets ena reklamfilm fokuserade på kärnkraft och de gjorde även ett försök till att inklu-

dera jobb-frågan i samma film. Folkpartiet lyfte även fram att brist på arbetsro i skolan är ett 

problem för barnens utbildning. Att äldre ska ha rätt att bo tillsammans var en annan fråga som 

Folkpartiet ansåg viktig att lyfta fram. 

Kristdemokraterna speglade samhället som våldsamt och korrupt i sin reklamfilm mot budskapet 

att de vill ha ett mänskligare Sverige. Kristdemokraterna valde att lyfta fram det som de anser be-

höver åtgärdas i samhället för att fler ska kunna känna sig trygga. 
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Miljöpartiet väljer att lyfta fram att det finns individer i samhället som jobbar med att förbättra 

miljön. Miljöpartiet påpekar att arbeta för miljön är någonting som alla kan göra och det är 

någonting som även regeringen bör arbeta med. 

Moderaterna lyfter fram vikten av att ha ett jobb i båda sina reklamfilmer. De väljer att belysa de 

positiva påföljderna för individer som har ett arbete att gå till. 

Socialdemokraterna lyfter fram arbetslösheten bland ungdomar som ett stort problem och de fo-

kuserar sitt budskap på att unga faktiskt vill jobba men att möjligheterna till det är begränsade. 

Sverigedemokraterna belyser att man borde minska invandringen eftersom det kostar staten 

pengar och de pengarna skulle kunna gå till de äldres välstånd istället.   

Vänsterpartiet vill lyfta fram hur pengar som tas ut som privata vinster istället skulle kunna skapa 

fler jobb samt öka välfärden, de använder sjukvården som exempel. 

Även om undersökningar visar att människor inte blev påverkade av den politiska tv-reklamen 

när de gjorde sitt val 2010 säger teorin om priming att hur medierna framställer politiker, partier 

och politiska frågor påverkar hur människor tänker kring dessa objekt. Att människor inte blev 

påverkade av reklamfilmerna kan bero på att partierna framställdes annorlunda i andra medier. 

Teorin om priming säger även att sannolikheten att en person kommer att tänka på ett visst ob-

jekt och ett visst attribut är större ju oftare vissa objekt eller attribut lyfts fram av medierna. Det 

kan betyda att de politiska reklamfilmerna inte visades så ofta som behövdes för att påverka. 

8.3 På vilket sätt kan partiernas ideologier urskiljas i reklamfilmerna? 

Utifrån sakfrågorna som beskrevs i kapitel 8.2 kommer jämförelser med partiprogrammen göras 

nedan för att urskilja hur ideologierna speglas i reklamfilmerna. Länkar till samtliga partiprogram 

finns bifogat som bilaga 2. 

Centerpartiets reklamfilm om företagande som visades på våren 2010 tog upp sakfrågan om att 

göra det lättare att starta företag genom en person som fick förverkliga sin vision om att bli egen 

företagare. Eftersom det företag som startades i reklamfilmen gjorde en förbättring för miljön så 

fick Centerpartiet även med miljöfrågan i filmen. Just frågan om företagande är viktig för Center-

partiet då de anser att det är i nya företag som jobb skapas. En tro på människan som en kreativ 

och självständig varelse är något som betonas i deras partiprogram. Centerpartiets reklamfilm 

som visades på hösten 2010 hade även budskapet att nya jobb skapas i nya företag. Detta visades 

genom att uppmärksamma vilka konsekvenser det får för människor som inte har ett fast jobb. 
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Centerpartiet skriver i sitt partiprogram hur viktigt de anser att det är för människor att ha trygg-

het och makt över sin egen ekonomi och försörjning samt att ett arbete ger högre livskvalité. Det 

är tydligt att man i Centerpartiets reklamfilmer har valt att lyfta fram någonting som är viktigt och 

karaktäristiskt för partiet där ideologin fått forma innehållet.  

I Folkpartiets reklamfilm som handlade om utbildning lyfte de fram bristande arbetsro i klass-

rummet som ett problem. I deras partiprogram har de inte med någon åtgärd till nämnda pro-

blem, de har inte heller med arbetssituationen i klassrummet som en fråga utan fokuserar på att 

utbilningsnivån ska formas efter elevernas individuella behov samt att alla elever ska få det stöd 

de behöver för att kunna nå skolans baskrav. Reklamfilmen som handlade om äldres rätt att bo 

tillsammans är tydligt styrd av Folkpartiets ideologi eftersom de anser det viktigt att det ska finnas 

tillräckligt med resurser inom äldrevården som gör det möjligt att även en person som inte behö-

ver vård ska kunna flytta in tillsammans med den som behöver vård eller tillsyn. I den sista re-

klamfilmen kombinerar Folkpartiet jobb-frågan med frågan om kärnkraft. I partiprogrammet har 

dessa två frågor inget med varandra att göra utan kärnkraft ses som en energifråga och det be-

hövs för att kunna tillgodose Sveriges energibehov. 

Kristdemokraterna anser att människor har en rationell natur och kan fatta moraliska beslut. De 

poängterar även att människor ändå handlar omoraliskt och att detta skapar ett otryggt samhälle. 

Detta lyfter de fram i sin reklamfilm inför valet 2010 där de själva understryker att de vill ha ett 

mänskligare Sverige. Kristdemokraternas ideologi utgår från att det är i gemenskap med andra 

människor som man bäst kan kompensera för mänskliga brister och forma ett tryggare och mer 

moraliskt samhälle. 

Miljöpartiets reklamfilm handlade om miljömedvetenhet och ett aktivt arbetande för att förbättra 

miljön. I deras partiprogram beskrivs en del av deras ideologi med den så kallade försiktighets-

principen. Den innebär att naturen ska hanteras med varsamhet och att människan ska vara öd-

mjuk inför sin egen ofullständiga kunskap om naturens alla samband. Eftersom det ges exempel 

på flera olika sätt att bidra till en bättre miljö visar Miljöpartiet upp vilka goda livsförutsättningar 

och exempel på hållbar välfärd som finns om människan håller sig inom de ramar som naturen 

ger oss. 

Moderaternas partiprogram innehåller ett stycke om gemenskapen som man kan få genom arbe-

tet samt att det är genom ett arbete man får en inkomst som leder till att man kan syssla med sina 

intressen. Det är denna del som Moderaterna har inkluderat i båda sina reklamfilmer. När det gäl-

ler jobb-frågan så fokuserar Moderaternas partiprogram främst på full sysselsättning men det 
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framgår inte tydligt i reklamfilmerna. Moderaterna profilerar sig som Sveriges enda arbetarparti, 

något som vanligtvis förknippas med Socialdemokraterna, och därför går Moderaterna på ett sätt 

ifrån sin egen ideologi. 

I Socialdemokraternas reklamfilm är det ungdomsarbetslösheten som uppmärksammas. I parti-

programmet finns dock ingen specifik punkt som tar upp denna fråga. Ungdomsarbetslöshet kan 

vara ett aktuellt problem som partiet väljer att belysa särskilt för att fånga in en viss målgrupp 

som ska generera röster. Men samtidigt finns en punkt i partiprogrammet under kategorin arbete 

och tillväxt som tar upp att ingen ska diskrimineras på grund av exempelvis ålder. Arbete och 

sysselsättning är en stor del av Socialdemokraternas parti- och idéprogram. De punkter som po-

ängteras som särskilt viktiga för arbetsmarknaden är kollektivavtal, fackligt arbete och ett skatte-

system för fungerande näringsliv och rättvis fördelning. 

Sverigedemokraterna för en tydlig invandringspolitik där de anser att invandringen borde minska. 

I sitt partiprogram nämner de att det är invandringen från avlägsna kulturer som är ett problem 

för samhället och det är även det som de visar i sin reklamfilm i och med klädseln på de invand-

rare som speglas i filmen. Sverigedemokraterna menar att invandringen måste ligga på en nivå 

som inte påverkar välfärden och tryggheten i landet negativt. 

I den reklamfilm som Vänsterpartiet producerade för valet 2010 var innehållet fokuserat på att 

privatiserad vård skulle omvandlas till offentlig vård och att privata vinster som ägare kan inkas-

sera istället skulle återinvesteras inom vården. För Vänsterpartiets del är det partipolitiska bud-

skapet och kopplingen mellan partiprogrammet och reklamfilmen väldigt tydligt. Vänsterpartiet 

verkar för utökat offentligt ägande, att avgifter för allmännyttiga tjänster ska hållas låga och att all 

form av privatisering ska avvisas. Det gemensamma ägandet ska, enligt Vänsterpartiet, underlätta 

långsiktig samhällsplanering. Ju fler som har nytta av ett system, desto fler vill bidra till det. 

8.4 Sammanfattning 

Jobb var den sakfråga som förekom flest gånger både bland allianspartierna och bland de röd-

gröna, det var således den fråga som flest partier valde att lyfta fram i sina reklamfilmer.  Att job-

ben var en stor sakfråga kan vara styrt av samtiden i och med att det var stor arbetslöshet i Sve-

rige vid tiden för valet 2010. I framtida val kan andra sakfrågor vara dominerande beroende på 

vilka samhällsproblem som är aktuella. Andra frågor som lyftes fram var miljö, invandring, med-

mänsklighet, privat kontra offentlig sektor, äldrevård samt skola/utbildning. I de flesta reklam-

filmerna fanns det tydliga kopplingar till respektives partis partiprogram. I de fall där det inte är 

en tydlig koppling finns ändå en viss koppling som ligger till grund för innehållet i reklamfilmer-
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na. Ett exempel är Socialdemokraterna som i sin reklamfilm uppmärksammade ungdomsarbets-

löshet, i partiprogrammet beskrivs istället visioner för sysselsättning och arbetsmarknad. Den 

enda kopplingen till ungdomsarbetslösheten i Socialdemokraternas partiprogram är att de skriver 

att ingen ska diskrimineras på grund av ålder i en arbetssituation. 
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9 Slutdiskussion 

Syftet var att undersöka den svenska politiska tv-reklamen eftersom det var en ny arena för poli-

tisk reklam, ett outforskat område och ett medium där partierna själva kunde styra över innehål-

let. Resultatet visar att partierna i stor utsträckning valde att lyfta fram liknande sakfrågor som 

utgick från aktuella problem, men på ett eller annat sätt ändå grundades i deras egna partipro-

gram.  

Kopplingen till teorin om den politiska logiken är tydlig i filmerna då de vädjar till tittaren att ta 

sitt ansvar och rösta för att påverka hur samhället ska formas i framtiden. Dessutom innehåller 

reklamfilmerna sakliga argument om vem som ska röstas på. Teorin om medielogiken säger att 

mediernas behov står i centrum när det gäller att forma de sätt som politiska aktörer kommunice-

rar och att mediernas behov styr vad de rapporterar om. I jämförelse med den teorin finns det 

punkter som både överensstämmer och som bryter mot gällande teori. Att politiska partier kom-

municerar genom reklam är delvis styrt av medier eftersom de erbjuder reklamplats. Men samti-

digt är det ett riksdagsbeslut om tillåtande av politisk reklam i tv som gör det möjligt för medier-

na att erbjuda den typen av kommunikation. Behovet av att styra och forma rapporteringen blir 

istället mindre överensstämmande med medielogiken då medierna inte har någon delaktighet i 

den innehållsliga eller den förmatmässiga delen hos reklamfilmerna.  

Att både politiker och journalister anser att medierna har stort inflytande över politiken, allmän-

heten och dagordningen är en tydlig indikation på medialisering inom svensk politik. Men när 

politiska partier själva skall styra innehåll och vinkling medför det att det skapas en brytning mot 

gällande teori i och med att partierna själva har bestämt innehållet och därför själva styr dagord-

ningen i stället för medierna. Detta trendbrott kan vara ett steg för politikerna att återta makten 

av den politiska agendan från medierna. Trots det anser politiska aktörer att mediers betydelse 

ökar vilket kan leda till ökat tryck på politiska partier att de måste anpassa sig till medierna. Men 

eftersom politiker är förtroendevalda av svenska folket är det rimligt att låta dessa bestämma vilka 

sakfrågor som ska lyftas fram. Mediernas främsta uppgift är att tjäna pengar och därför bör de 

inte ha den största makten av vad som är viktigt, speciellt i valtider eftersom det kan påverka re-

sultatet. 

Teorin om priming behandlar bland annat tankar varför människor associerar vissa saker till 

varandra men inte till andra. Eftersom partierna själva kunde styra innehållet som visades i tv-

reklamen så blir reklamfilmerna en förstahandskälla med information om vad partierna tycker i 

de sakfrågor de själva anser viktiga. Väljarna får då en klarare bild av partiernas åsikter och vad de 
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står för än om medelandet går via en mellanhand först. Partierna kan även välja den fråga eller 

problem som de själva vill associeras med och ha lösningen till. Därigenom behöver partierna 

inte vara beroende av att medierna uppmärksammar det de tycker är viktigt. Eftersom reklam 

sänds vid många tillfällen och associationer byggs upp genom upprepning, finns det en möjlighet 

att tv-tittare till slut omedvetet skapar dessa associationer. Men samtidigt är det inte många som 

anser sig påverkas av tv-reklam och därför kan frågan diskuteras hur stor effekt reklamen kan ge. 

Klart är dock att partierna själva har fritt utrymme att välja vilka delar som de vill skapa associat-

ioner till. 

De politiska budskapen i filmerna är anpassade för att väcka intresse och för att hålla kvar titta-

ren. AIDA-modellen utgår från en teori som säger att innehåll, som i detta fall innefattar tv-

reklam, har olika delar som ska fånga in tittare: uppmärksamhet, intresse, önskan och handling. I 

de flesta fall kan dessa punkter urskiljas men eftersom olika människor kan reagera olika på 

samma film. Men eftersom många människor ställer sig negativa till reklam är det viktigt att fil-

men är informerande och så pass underhållande att åskådaren stannar kvar och tittar för att 

kunna ta åt sig budskapet. I filmerna är det övervägande avsaknad av uppmaning om att rösta på 

ett visst parti. Det kan ha varit fördelaktigt för politiken som helhet. Valdeltagandet för 2010 var 

85 % (val.se) och det var ett ökat deltagande jämfört med valet 2006, därför kan det antas att de 

politiska reklamfilmerna hjälpte till att öka den politiska uppmärksamheten och kanske också in-

tresset. Detta kan bero på att partierna nådde ut till fler personer än vanligt i och med att de an-

vände en helt ny arena för att sprida sina budskap. Genom att överlag inte uppmana till tittarna 

att rösta, utan istället visa upp att partiet finns kan det ha påverkat valdeltagandet på ett positivt 

sätt. 

Igenkänningsfaktorn är en stor del i reklamfilmerna. Innehåll som tittaren ska kunna relatera till 

och ta till sig. Tillsammans med retoriska medel så som förtroende, känslomässiga argument och 

förnuft ska politisk reklam skapa en positiv ”vi-känsla”. Förtroende, känslor och informerande är 

också de delar som teorin bakom den neo-klassiska retorikanalysen tar upp. I jämförelse med 

dessa punkter kan de i varierande och omväxlande skepnader urskiljas i samtliga reklamfilmer. 

Förtroende kan skapas på fler än ett sätt även om rösten från partiledaren kan anses som den 

mest uppenbara. Känslor är ett uttryck som är betydligt mer mångfasetterad än bara positiva eller 

negativa men det är tillräckligt för att beskriva en allmän känsla för hur något ska vinklas eller 

uppfattas. Vad som är informerande och talar till förnuftet är mer överskådligt eftersom det kan 

observeras. Eftersom de egna erfarenheterna anses vara vanligast för vilka politiska åsikter som 

skapas är dessa delar viktiga för reklamfilmerna. Att kunna placera sig själv i de situationer som 
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skildras i reklamen gör att kopplingen mellan egna erfarenheter och reklamens budskap växer. 

Dels förstärker det känslan av samhörighet för de personer som redan är säkra på vilket politiskt 

parti de ska rösta på, men samtidigt kan de som inte vet vilket parti de ska rösta på få en möjlig-

het att skapa samhörighet med det parti där deras erfarenheter verkar passa in. Att därför se vik-

ten av hur reklamfilmer passar in i dessa delar av kommunikationsteori kan hjälpa till för partier-

na i det strategiska arbetet för att få fram sitt politiska budskap. 

9.1 Slutsats 

Partierna bygger upp sina reklamfilmer på liknande sätt och de använder samtida problem till-

sammans med de stora sakfrågor som är signifikativa för partierna i innehållet. Eftersom många 

av filmerna använder sig av samma sakfrågor och uppbyggnad kan en viss dramaturgisk och in-

nehållsmässig modell för politisk reklamfilm urskiljas. Samtidigt som det finns vissa skillnader 

som gör att den inte kan fastställas i dagsläget. Även om samtida problem är en stor del av det 

innehållsmässiga materialet så färgas reklamfilmerna ändå av ideologierna och partiprogrammen.  

9.2 Förslag till vidare forskning 

I kommande val kan ytterligare studier för innehåll göras och därvid eventuellt kunna urskilja 

trender eller mönster för hur innehåll förändras över tid. Jämförelser mellan partiblocken skulle 

kunna göras för att se om det skiljer sig i utformning eller innehåll samt i vilken grad ideologierna 

kan urskiljas. Det skulle även kunna göras jämförelser mellan andra länders politiska reklam i tv 

för att se likheter och skillnader, både för nordiska samt mer geografiskt och kulturellt avlägsna 

länder. Undersökningar skulle kunna göras på den politiska reklamen som helhet, innefattande 

radio, affischer, event etc. Politiska reklamfilmer i tv skulle med fördel kunna jämföras med re-

klamfilmer i tv utan politiskt budskap. 
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Bilaga 1 

Länkar till reklamfilmerna 

Centerpartiet företag: http://www.youtube.com/watch?v=shaHEOTRAcs&feature=plcp 

Centerpartiet åtgärder: http://www.youtube.com/watch?v=ms3LEnw3T4M&feature=plcp 

Folkpartiet alla filmer: http://www.folkpartiet.se/Vi-behover-dig/Vara-konferenser/valet-

2010/reklamfilmer-2010/ 

Kristdemokraterna: http://www.dagensmedia.se/nyheter/kampanjer/article2457668.ece 

Miljöpartiet: http://www.youtube.com/watch?v=poddA45oUq8 

Moderaterna helg: http://www.youtube.com/watch?v=y6X3b3hC3l4 

Moderaterna självkänsla: http://www.youtube.com/watch?v=vs6yZPr4efk 

Socialdemokraterna:http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Arkiv/Val/Valet-

2010/Valaffischer-och-TV-reklam/ 

Sverigedemokraterna: http://www.youtube.com/watch?v=XkRRdth8AHc 

Vänsterpartiet: http://www.youtube.com/watch?v=-gbQYjOsFHY 
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Bilaga 2 

Länkar till partiprogrammen 

Centerpartiet: http://www.centerpartiet.se/Centerpolitik/Partiprogram/ 

Folkpartiet: http://www.folkpartiet.se/var-politik/partiprogram/ 

Kristdemokraterna: http://www.kristdemokraterna.se/VarPolitik/Principprogram/ 

Miljöpartiet: http://www.mp.se/templates/Mct_177.aspx?number=166045 

Moderaterna: http://www.moderat.se/politik 

Socialdemokraterna: http://www.socialdemokraterna.se/Var-politik/Partiprogram-och-

riktlinjer/ 

Sverigedemokraterna: https://sverigedemokraterna.se/vara-asikter/principprogram/ 

Vänsterpartiet: http://www.vansterpartiet.se/material/partiprogram/ 
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